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BU-sak 80/2014 EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 3/2014 

 
I Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelse 
I kommunaldirektørens sak 11/2014 (KOU) fordels statstilskudd til tiltak for å bedre 
språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder fordelt til bydelene. 
 
For første halvår 2014 er Oslo kommune tildelt 16,6 mill. i statstilskudd. Tilskuddet er fordelt 
fra fylkesmennene og ut til kommunene ut i fra antall minoritetsspråklige barn som går i 
barnehager pr 15.12. 2013. Den samme fordelingsnøkkel blir benyttet når tilskuddet i denne 
saken fordeles videre ut til bydelene. 
 
I saken er Bydel Gamle Oslo tildelt 1,626 mill.. Midlene er lagt inn som en 
inntektsforutsetning i budsjettet for 2014. Bydelsdirektøren foreslår at midlene 
budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A -barnehager, kostrafunksjon 211- styrket tilbud til 
førskolebarn. 
 
II Midler til språkstimulerende tiltak  
Ved bystyres budsjettbehandling for 2014 ble det avsatt 32,8 mill. til språkstimulerende tiltak 
for barn i førskolealder på kapittel - 306 Barnehager – diverse barnehagetiltak. I 
kommunaldirektørens sak 12/2014 (KOU) fordeles 22,80 mill. til bydelene. Avsetningen 
fordeles etter antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn i bydelen pr 01.01.2014. Bydel 
Gamle Oslo har i denne saken fått tildelt 2,471 mill.. Bydelsdirektøren forslår at midlene 
budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A – barnehager, kostrafunksjon 211 - styrket tilbud til 
førskolebarn. 
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III Tilskudd til lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak 
På bakgrunn av et behov for å styrke norskferdighetene til deltakere som er i, eller vil komme 
til å være i, ulike ordinære kvalifiseringsløp ble det i 2012 og 2013 avsatt midler til tilskudd 
til lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak i bydelene. Midlene skal dekke yrkesrettet 
norskopplæring for deltakere i kvalifiseringstiltak som ikke har rett til ordinær 
norskopplæring, eller som ikke kan nyttegjøre seg av denne.  
 
Bevilgningen er videreført i 2014 med 22 mill. og i kommunaldirektørens sak 26/2014 (EST) 
fordeles midler til 2. og 3. tertial 2014, samt 1. tertial 2015.  Det skal rapporteres på midlene. 
Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt 1,690 mill. og bydelsdirektøren forslår at midlene 
budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A  - barnehager, kostrafunksjon 201 – førskole. 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Funksjonsområdet 2A – barnehager 
Kostrafunksjon 211 - styrket tilbud til førskolebarn. 
Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med kr  4 097 000,-  
 
Funksjonsområdet 1 – Helse, sosial og nærmiljø 
Kostrafunksjon 273 – arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 
Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med kr  1 690 000, 
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